
               R O M Â N I A 

          JUDEŢUL PRAHOVA  

     COMUNA TARGSORU VECHI                                                                 

           CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTARARE 

privind modificarea si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare si 

Regulamentul de Ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Targsoru Vechi 

 

 

In conformitate cu prevederile: 

- art. 154 alin (2) - (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

- Legii nr.53/ 2003 - Codul muncii, cu modificările si completarile ulterioare; 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Luand act de Referatul de aprobare al Primarului comunei Targsoru Vechi inregistrat sub 

21881/17.12.2019 si Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat, Resurse Umane si Arhiva, 

inregistrat sub nr.21880/17.12.2019 prin care se propune modificarea si actualizarea 

Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Targsoru Vechi,  

In temeiul art. 129 alin. (2), lit. a), art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Consiliul local al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova, hotărăşte: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Targsoru Vechi, conform anexei la prezenta hotarare, parte integranta a 

acesteia. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de ordine interioara al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Targsoru Vechi, conform anexei la prezenta hotarare, parte integranta a 

acesteia. 

Art.3 Serviciul Secretariat, Resurse Umane si Arhiva din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Targsoru Vechi va lua toate masurile necesare pentru aducerea la 

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.4 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L nr. 35/16.03.2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate 

al Primariei comunei Targsoru Vechi. 

Art.5. Secretarul general al Comunei Targsoru Vechi va asigura publicitatea si 

comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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